
Futurabond U
Kullanım talimatı

Ürün Tanımı:
Futurabond U metilmetakrilat esaslı dolgu- kor ve simantasyon materyalleri ile birlikte 
kullanılan bir dental adezivdir. Ürün diş yüzeyine fosforik asit uygulanmadan (self-etch) veya 
fosforik asit uygulanarak (total-etch) kullanılabilmektedir.

Endikasyonları:
[A1] Metakrilat esaslı tüm ışıkla sertleşen kompozit-/kompomer-/ORMOCER®  materyalleri 
  ile birlikte tüm kavite sınıflarında direk restorasyonlarda adeziv materyali olarak.
[A2]  Işıkla sertleşen kompozit esaslı kor materyalleri için adeziv.
[A3]  Işıkla sertleşen indirek restorasyonlarda adeziv olarak.
[B] Kompozit-, kompomer-, veya ORMOCERR dolguların, metal destekli ve full seramik   
  restorasyonların ekstra primer gerekmeden intraoral tamirinde.
[C]  Aşırı hassas diş kolelerinin tedavisinde.
[D]  Cam iyonomer siman dolgularda koruyucu lak olarak.
[E1]  Amalgam dolgu öncesi kavitelerin izolasyonunda.
[E2]  Indirek restorasyonların geçici simantasyonu öncesi kavitelerin ve kor preparasyonla- 
  rının izolasyonunda.
[F1]  Tüm kavite sınıflarında ve kor preparasyonlarında direkt, self veya dual sertleşen kom- 
  pozit restorasyonlar için adeziv.
[F2]  Dual veya kendiliğinden sertleşen simantasyon kompozitleri ile birlikte kullanılan indi- 
  rek restorasyonlar için adeziv.
[G]  Kanal postlarının dual veya kendiliğinden sertleşen simantasyon kompozitleri ile  
  simantasyonunda adeziv olarak.

Kullanım:
Futurabond U sadece doğal dişe değil aynı zamanda kompozitlere, metallere ve seramik-
lere çok iyi tutunma sağlamaktadır.
Çalışma alanının izole edilmiş olması gerekmektedir. Kavitenin veya materyal yüzeyinin kan 
veya tükrük ile kontaminasyonunun engellenmesi gerekmektedir. Rubber Dam kullanılma-
sı tavsiye edilmektedir.

Uygulama şekli endikasyona bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (bkz. [A]-[G])

[A] Işıkla sertleşen dolgu- kor ve simantasyon kompozitleri ile birlikte uygulanan 
 direk ve indirek restorasyonlar

1. Kavite veya güdüğü adeziv dolgu tekniğine uygun olarak prepare ediniz veya 
  çürük bulunmayan sınıf V kavitelerde plak ve diş taşını uzaklaştırınız. Su ile 
  yıkayınız. Fazla suyu hafif hava ile uzaklaştırınız. Dentini aşırı  kurutmayınız. 
  Amaç ipeksi mat görünen bir yüzey elde etmektir. Pulpaya yakın olunan 
  yerlerde uygun bir kalsiyumhidroksit esaslı preparat ile önlem alınız.
2. Diş yüzeyinin asitlenmesi (opsiyonel)

Futurabond U self- etch modunda hem minede hem de dentinde yüksek tutunma 
gücüne sahiptir. Diş yüzeyinin asitlenmesi opsiyonel olarak yapılabilmektedir. Sade-
ce hiç dokunulmamış minenin bonding uygulanmadan önce asitlenmesi gereklidir.
- Asitlenecek yüzeye fosforik asit esaslı bir dental asit uygulayınız (ürünün kullanım  
 talimatına uyunuz).
- Asidi aspirator ile çektiriniz veya kl. 20 sn. su ile yıkayınız. Fazla suyu hafif bir 
 hava ile uzaklaştırınız. Dentini fazla kurutmayınız. Amaç ipeksi mat bir görünüm  
 elde etmektir.

3. Futurabond U SingleDose aktivasyonu:
SingleDose blister’i perforasyon bölümünden ayırınız ve yazıları üstte olacak 
şekilde tutunuz. SingleDose blisteri baş parmak ile işaret parmağınızın arasında tu-
tunuz ve “press here” yazan bölüme bastırarak sıvıların karıştırma kanülüne akma-
sını sağlayınız. Setin içeriğinde bulunan Single Tim aplikatör ile renkli halkanın orta-
sında bulunan folyoyu deliniz. Açılan deliği dairesel hareketler ile genişletiniz. Sıvıyı 
karıştırarak homojen bir kıvam elde ettiğinizden emin olunuz.

4. Adezivi tüm kavite yüzeyine olacak şekilde 20 sn Single Tim ile yediriniz.
5. Adeziv tabakasını kuru, yağsız hava ile en az 5 sn. kurutunuz. 
6. Adeziv tabakasını alışılagelmiş bir ışık cihazı (LED-/ halojen lambanın ışık gücü  
  500 mW/cm2’ den az olmamalıdır.) ile 10 sn. polymerize ediniz.

[B] Dolgu veya restorasyonların intraoral tamirinde (kompozit, cam seramik, 
 zirkonyum seramik, alüminyumdiyoksit seramik, metal (Amalgam dahil) 

1. Yapıştırılacak restorasyon yüzeyini pürüzlendiriniz, tercihen alüminyum oksit ile 
  50 qm kumlama, seramikte glazürün kenardan 1 mm öteye uzaklaştırılması gerek- 
  mektedir.
2. Su spreyi ile temizleyiniz ve nem ve yağsız hava ile kurutunuz.
3. Hemen ardından Futurabond U uygulaması ile devam ediniz (bkz. [A] 3.-6.). ekstra  
  primer uygulaması gerekmemektedir.
4. Işıkla sertleşen kompozitler ile yapılacak tamirlerde kompozit üreticisinin kullanım  
  talimatına uyunuz.

[C] Hassas diş kolelerinin tedavisinde
1. Koleyi alışılagelmiş yöntemlerle temizleyiniz (örn. polisaj patı veya toz spreyi ile). 
2. Su spreyi ile temizleyiniz ve nem ve yağ içermeyen hava ile kurutunuz. Fazla kurut- 
  mayınız. Amaç ipeksi mat bir görünüm elde etmektir.
3. Akabinde Futurabond U uygulayınız. (bkz. [A] 3.-6).
4. Oksijen inhibisyon tabakası bez veya pelet ile uzaklaştırılmalıdır.

[D] Cam iyonomer siman dolguları için koruyucu lak
1. Şayet matris kullanıldı ise öncesinde uzaklaştırınız.
2. Futurabond U SingleDose’u aktive ediniz (bkz. [A] 3).
3. Modelajı yapılmış dolgu yüzeyine Futurabond U’yu Single Tim yardımı ile uygula- 
  yınız.
4. Futurabond U’u yağsız ve kuru hava ile en az 5 sn. kurutunuz.
5. Futurabond U’yu dolgunun uygulandığı her yüzeyde alışılagelmiş bir ışık cihazı 
  (LED-/halojen lambanın ışık gücü 500 mW/cm2’den an olmamalıdır) ile polimerize 
  ediniz.
6. Tamamen sertleştirdikten sonra oklüzal fazlalıkları alınız ve materyalin kaldırıldığı 
  alanlara tekrar Futurabond U uygulayınız. Böylece dolgunun aşırı kuruması engel- 
  lenmiş olur.
7. Oksijen inhibisyon tabakasının bez veya pelet ile uzaklaştırılması gerekmektedir.

[E] Kavitelerin Amalgam restorasyonu öncesi veya geçici simantasyondan önce  
 kapatılması
 Öneri: Kaviteler daha sonrası metakrilat esaslı bir geçici uygulanacak ise Futurabond  U 
 ile izole edilmemelidir.

1. Kaviteyi planlanan tedavi şekline uygun olarak hazırlayınız. Su ile yıkayınız.  Fazla  
  nemi hafif hava ile uzaklaştırınız. Dentini fazla kurutmayınız. Amaç ipeksi mat bir  
  görünüm elde etmektir. Pulpaya yakın bölgelerde kalsiyum hidroksit esaslı uygun bir 
  kaide uygulayınız.
2. Futurabond U SingleDose’u aktive ediniz (bkz. [A] 3).
3. Kavite yüzeyine Futurabond U’yu Single Tim yardımı ile uygulayınız ve 20 sn.  
  masaj yaparak yayınız.
4. Futurabond U’u yağsız ve kuru hava ile en az 5 sn. kurutunuz.
5. Futurabond U’yu dolgunun uygulandığı her yüzeyde alışılagelmiş bir ışık cihazı  
  (LED-/halojen lambanın ışık gücü 500 mW/cm2’den an olmamalıdır) ile polimerize 
  ediniz.
6. Tamamen sertleştirdikten sonra oklüzal fazlalıkları alınız ve materyalin kaldırıldığı  
  alanlara tekrar Futurabond U uygulayınız. Böylece dolgunun aşırı kuruması engel- 
  lemiş olur.

[F] Kimyasal ve dual sertleşen kompozit-, kor ve yapıştırma simanları ile birlikte  
 uygulanan direk ve indirek restorasyonlarda

1. Kavite ya da güdüğü adeziv dolgu tekniğine uygun olarak hazırlayınız. Su ile yıkayı- 
  nız. Fazla nemi hafif bir hava ile uzaklaştırınız. Dentini fazla kurutmayınız. Amaç ipek- 
  si mat bir görünüm elde etmektir. Pulpaya yakın bölümlerde kalsiyum hidroksit esas- 
  lı kaide kullanınız.
2. Diş yüzeyinin asitlenmesi (opsiyonel) Futurabond U self- etch modunda hem mine- 
  de hem de dentinde yüksek tutunma gücüne sahiptir. Diş yüzeyinin asitlenmesi  
  opsiyonel olarak yapılabilmektedir. Sadece hiç dokunulmamış minenin bonding  
  uygulanmadan once asitlenmesi gereklidir.
  - Asitlenecek yüzeye fosforik asit esaslı bir dental asit uygulayınız (ürünün kullanım 
   talimatına uyunuz).
  - Asidi aspirator ile çektiriniz veya kl. 20 sn. su ile yıkayınız. Fazla suyu hafif bir hava  
   ile uzaklaştırınız. Dentini fazla kurutmayınız. Amaç ipeksi mat bir görünüm elde  
   etmektir.
3. Akabinde Futurabond U uygulayınız (bkz. [A] 3.-6).
4. Endikasyona uygun olarak istenilen materyal ile onun kullanım talimatına uygun  
  olarak çalışmaya devam ediniz.

[G] Kanal postlarının simantasyonu
1. Futurabond U SingleDose’u aktive ediniz (bkz. [A] 3.)
2. Karıştırılmış olan adezivi Single Tim yardımı ile bonding uygulanacak güdük yüzeyi- 
  ne 20 sn. masaj yaparak sürünüz. Uygun bir aplikatör (örn. Endo Tim) ile aynı  
  SingleDose’un içinden materyal alıp kanalın içine 20 sn. masaj yaparak uygulayınız.
3. Adeziv tabakasını kuru, yağsız hava ile en az 5 sn. kurutunuz. Olası materyal fazlalı- 
  ğını kağıt bir pellet ile uzaklaştırınız. Adeziv tabakayı ışık ile sertleştirmeyiniz.
4. Üreticinin talimatlarına uygun olarak hazırlanmış postu uygun kimyasal veya dual  
  sertleşen simantasyon kompozit ile birlikte fazlalıkların taşması şartıyla kanala  
  yerleştiriniz.
5. Postu sabitlemek ve oklüzal olarak uygulanmış olan Futurabond U’yu 40 sn. ışıkla  
  sertleştirin.

Uyarılar, Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Futurabond U SingleDose blisteri kullanım öncesi katlanmamalıdır. Blister kullanım  
 öncesi katlanmış veya zarar görmüş ise kullanılmamalıdır.
- Blister folyosunun veya etiketinin ne alt kısmının ne de üst kısmının kullanım öncesi tırna- 
 ğınız tarafından zarar görmemiş olması gerekmektedir.
- Aktivasyon için ek aletlerin kullanılmaması gerekir. Aktivasyon sadece baş ve işaret  
 parmağınız ile gerçekleştirilmelidir. Baş parmak etiketin üzerindeki işaretli alan üzerin- 
 de, işaret parmağı ise tam ambalajın altına gelecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. 
- Aktivasyonu ve sonrasındaki delme işlemini gözlerden uzak gerçekleştiriniz.
- Hiçbir zaman haznelerin ikisine birden baskı uygulamayınız ve sıvının iki hazne arasında  
 gidip gelmesine izin vermeyiniz.
- Fenol içeren ürünler (örn. öjenol içerikli geçici materyaller) polimerizasyonu negatif etki- 
 lemektedir ve bu yüzden Futurabond U ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Futurabond U organik asitler içermektedir, (di) metakrilatlar, aminler (DABE) ve BHT.  
 Ürünün içeriğindeki kimi maddelere karşı bilinen hassasiyet (alerji) var ise ürün kullanıl- 
 mamalıdır.
- Futurabond U ile dişi çevreleyen yumuşak dokulara teması engelleyiniz. Futurabond U  
 ile temas eden yumuşak dokunun protein koagulasyonundan ötürü beyazlaması  
 mümkündür. Bu geçici bir durum olup birkaç gün içinde düzelmektedir.
- Futurabond U’nun göz ile temasında, göz hemen bol su ile yıkanmalı ve doktora başvu- 
 rulmalıdır.
- Futurabond U hem kimyasal hem de ışık ile sertleşebilmektedir ve bu yüzden hemen  
 kullanılmalıdır.

Saklama Koşulları:
4 °C - 23 °C arasında saklanması gerekmektedir. Direkt güneş ve reflektör ışığına maruz  
bırakılmamalıdır. Miadı geçmiş ürünler kullanılmamalıdır.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında 
verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim 
için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin 
ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin  
kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen  
kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve  
genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.
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